
Заходи ЦБС Деснянського району м. Києва 

 на жовтень 2020 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата і час 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

«Веселі нотки» 

до Міжнародного дня музики  (01.10) 

Майстер клас 01.10 Діти середнього  

віку 

ЦРБ ім. 

П. 

Загребельного 

«Про вусатих і хвостатих» 

до Всесвітнього дня тварин (04.10) 

Книжковий 

відеоогляд 

04.10 Діти молодшого 

та середнього 

віку 

ЦРБ ім. 

П. 

Загребельного 

«Щирі вітання для Вас!» 

до Всесвітнього дня вчителя (05.10) 

Майстер клас 05.10 Діти молодшого 

та середнього 

віку 

ЦРБ ім. 

П. 

Загребельного 

«Вояджер. Подорож  у безкінечність» 

Космічна мандрівка  

05.10 Різні категоріїї ЦРБ ім. 

П.  

Загребельного 

«Правова культура громадян України» 

до Дня юриста (08.10) 

Онлайн зустріч  08.10 Різні категорії 

 

ЦРБ ім. 

П.  

Загребельного 

«Одкровення» - короткометражний фільм 

про Михайла Горлового  

 

Онлайн показ  11.10 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  

Загребельного 

«Вчимось малювати карикатуру» 

до Дня художника (11.10) 

Майстер клас 09.10 

15.00 

Різні категорії Галерея 

мистецтв 

«Козацький дух  гуртує волю…» 

до Дня українського козацтва та Дня захисника 

України (14.10) 

«Співець українського козацтва» 

до 165-річчя від дня народження Дмитра 

Яворницького, українського історика (06.11) 

Літературна онлайн 

експозиція 

 

 

Віртуальна виставка 

 

07-21.10 

 

 

 

13.10  

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. 

Загребельного 



«Світ - за межами нашого болю…» 

до 85-річчя від дня народження Олійника Б. І., 

українського поета (22.10) 

Онлайн читання 22.10 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Незламні. Історії про українців у Другій 

Світовій війні» 

до 76-річчя від дня визволення України від 

нацистських загарбників (28.10) 

до 77- річчя від дня вигнання нацистів з міста 

Києва (06.11) 

Виставка-репортаж 

 

23.10-12.11 

 

 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Закон у моєму житті» 

до Дня юриста України (08.10) 

Правовий 

консалтинг 

08.10 Різні 

категорії  

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Сьогодні славить вся країна своїх синів»                            
до Дня захисника України та українського 

козацтва (14.10) 

Патріотичний 

відеокаст 
11.10 

Різні категорії Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Вірю в пам’ять і серце людське» 
до 85 річчя від дня народження Б. І. Олійника, 

українського поета (22.10) 

Виставка одного 

автора 

 

07-31.10 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Вам, визволителі, уклін і слава за Україну і 

наш Київ золотий»                                                                 

до 76-річчя від дня визволення України від 

нацистських загарбників (28.10) 

до 77- річчя від дня вигнання нацистів з міста 

Києва (06.11) 

Історична виставка 20.10-10.11 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Пожнеш, якщо посієш»   

до Міжнародного дня ненасильства (02.10) 
Піар акція 01.10 Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Про славу козацьку згадаємо, історію роду не 

забуваємо» 

до Дня українського козацтва та Дня захисника 

України (14.10) 

Онлайн урок 

мужності і пам’яті 

 

13.10 
Діти середнього  

віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Живе втілення надії»  

до Дня ООН (24.10) 
 Онлайн презентація 22.10 Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Сучасність Європи» 

до Дня заснування Європейського союзу (01.11) 

 

Віртуальна виставка 

30.10  

Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 



«Про вусатих і хвостатих, сіро-буро-

рудуватих» 

до Всесвітнього дня тварин (04.10) 

Голосні читання 05.10 Різні категорії 

Бібліотека 

№151 

«Що козаку треба: степу, хліба й неба!» 

до Дня українського козацтва (14.10) 
Книжкова виставка 08-16.10 

Діти середнього  

віку 

Бібліотека 

№151 

«Батько Австрійського вальсу» 

до 195-річчя від  дня народження Й. Штрауса, 

австрійського композитора (02.10)  

до Міжнародного дня музики (01.10) 

  Музикальний 

онлайн салон      
01.10 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«У цей важкий для України час! 

Ти вистоїш за себе і за нас!» 

до Дня українського козацтва та Дня захисника 

України (14.10) 

Тематична виставка 

Патріотична онлайн 

година 

08-16.10 

13.10 

 Діти старшого  

віку 

Бібліотека №1 

«Героїв мало вже лишилось, Покрила скроні 

сивина»  

до Дня вигнання німецьких окупантів з України 

(28.10) 

Виставка - репортаж 

21.10 -03.11 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Родом з дитинства»  персональної виставки 

Софії Книш 
Виставка-презентація  01-31-10 Різні категорії  

Бібліотека 

№115 для дітей 

«Тварини, що залишили свій слід в 

літературі» 

до Всесвітнього дня тварин (04.10)  

«Дивовижний світ тварин» 

Літературна 

відеомандрівка 
02.10 Різні категорії 

Бібліотека 

№115 для дітей 

«Українське козацтво – наша гордість і 

слава»  

«Козачок» витинанка до Дня Українського 

козацтва (14.10) 

 

Відеомандрівка 

Майстер клас 

 

13.10 

Різні категорії Бібліотека 

№115 для дітей 

«Зустрічайте, видавництво «Ранок»!» 
Літературна 

подорож-презентація 
07.10 Різні категорії 

Бібліотека 

№115 для дітей 

«Що робити, щоб тебе не принижували» 

 
Інтерактивний діалог 20.10 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека 

№115 для дітей 

«Знайомтесь : хлопчик-цибулинка!» 

до100 річчя від дня народження Джанні Родарі, 

італійського письменника-казкаря (23.10) 

Голосні читання 

23.10 

Діти молодшого 

віку СНВЗ «Мрія» 

Бібліотека 

№115 для дітей 



«Говори по-іншому»  

гра «Alias» 

Лабораторія  гри 

(відеоролик) 
22.10 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека 

№115 для дітей 

«Дорослі  читають  про Київ»   
до Дня вчителя (05.10) 

Онлайн читання  02.10 
Діти молодшого 

віку 

Бібліотека 

№115 для дітей 

«Уява, мислення, емоції, мовлення» Онлайн огляд 26.10 

Діти 

дошкільного 

віку 

Бібліотека 

№115 для дітей 

«Захоплююче морське життя» 

Екошкола «Зелений смайлик» 

до Міжнародного дня Чорного моря (31.10) 

Екологічна онлайн 

година  

29.10 Діти молодшого 

та середнього 

віку 

Бібліотека 

№115 для дітей 

«Через книгу – до дитячих сердець» Голосні читання 08.10 

11.00 

Спецкласи ЗЗСО 

№ 213 

Бібліотека 

№119 для дітей 

«Дівчинка на всі 100%» 

до Міжнародного дня дівчаток (11.10) 

 

Літературний мікс 

 

11.10 
Різні категорії 

Бібліотека 

№119 для дітей 

«Козацьку бунтівливу вдачу нам лишили 

предки з давнини» 

до Дня українського козацтва та Дня захисника 

України (14.10) 

за проєктом «Україна – історія, сьогодення, 

майбутнє!» 

 

 

Історична 

виставка  

 

 

12-18.10 
Різні категорії 

Бібліотека 

№119 для дітей 

«Країна дивовижних мешканців»  

до 100-річчя від дня народження Джанні Родарі, 

італійського письменника (23.10)  

за проєктом «Книгодрайв» 

 

Казкова мандрівка 

 

22.10 

 

Учні середнього 

шкільного віку 
Бібліотека 

№119 для дітей 

«Кольорові прикраси» 

за програмою творчої майстерні «Мисли 

кольорово!» 

       

Майстер клас 

 

22.10 

 

Різні категорії 

Бібліотека 

№119 для дітей 

«Герої дитячих книжок – на екрані» 

до Міжнародного дня анімації (28.10) 

Читацький 

калейдоскоп 

28.10 Діти 

дошкільного та 

молодшого віку 

Бібліотека 

№119 для дітей 

«Птахи, звірі та родичі»       

до Всесвітнього дня захисту тварин (04.10)  

та 95 років від дня народження Джеральда 

Поличка книгині 05.10 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 



 

 

 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

Даррелла 

«Ось від сонця подарунок - 

Панни Осені малюнок» 

Майстер клас 07.10 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Посміхайся - тобі личить!»  

 

Поради  

психолога 

08.10 Діти  

середнього та 

старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Будьмо здорові!»  

до Дня екологічної освіти (14.10) та 

Всесвітнього дня миття рук (15.10) 

Онлайн зустріч  15.10 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Не лякаймось – посміхаймось!» 
(«Ляказочка» Роздобудько) 

Презентація книги 20.10 Діти 

дошкільного та 

молодшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Стріт-арт по-київськи: мурали столиці» 
Урбо платформа 

26.10 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Зберігаючи папір, зберігаємо природу»  

до Міжнародного дня без паперу (25.10) 

Екомайданчик 

 

29.10 Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204626
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=ecology&holiday=442&year=2020

